
Pro8432WT
Drukarka A3 LED z białym tonerem



Pro8432WT - ŚWIETNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE 

DLA MAŁYCH DRUKARNI I PUNKTÓW USŁUGOWYCH 

Profesjonalna drukarka formatu A3 z białym tonerem do zdobień odzieży, opakowań oraz tworzenia 
etykiet i grafik wystawowych. 

Model Pro8432WT należy do rodziny produktów OKI wykorzystujących biały toner (WT). 
Te wyjątkowe drukarki zapewniają użytkownikom możliwość rozszerzenia zakresu wykorzystywania 
kolorowych nośników A3, przezroczystych folii i nośników transferowych.

Drukarka jest łatwa w użyciu i niezawodna oraz gwarantuje idealną spójność obrazu i kolorów.

OKI Pro8432WT świetnie sprawdzają się w:

 personalizacji i zdobieniu odzieży,
 sztuce, rzemiośle i działach projektowych,
 projektowaniu opakowań i modeli,
 tworzeniu ekspozycji w punktach sprzedaży,
 produkcji grafik wystawowych.
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Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z technologią białego tonera, drukarka 
Pro8432WT zapewnia wszechstronne wykorzystanie nośników o maksymalnym rozmiarze A3 i 
gramaturze do 250 g/m².

W niewielkiej i kompaktowej obudowie osiąga największą wydajność w swojej klasie – można cieszyć 
oko olśniewającą bielą i żywymi kolorami, które zazwyczaj można uzyskać tylko przy użyciu 
kosztownych drukarek klasy produkcyjnej.

Drukarka Pro8432WT zapewnia małej firmie wysoki potencjał biznesowy, umożliwiając samodzielną i 
niskonakładową produkcję:

 materiałów wystawowych,
 papeterii,
 opakowań,
 materiałów koncepcyjnych,
 koszulek i materiałów promocyjnych,
 samodzielny druk staje się prostszy — w dowolnym kolorze również w białym.

SZYBKIE I PRZYSTĘPNE ROZWIĄZANIE 
DO BIAŁEGO DRUKU



Biały toner zapewnia projektantom, studiom graficznym i punktom usługowym nową elastyczność 
pracy, która pozwala produkować i drukować we własnym zakresie potrzebne materiały w dogodnym 
momencie.

Pro8432WT umożliwia drukowanie w białym kolorze na szerokiej gamie kolorowych „nośników” oraz 
nadruk na innych kolorach. Wyjątkową funkcjonalnością tej drukarki jest możliwość zamiany kolorów 
białego na czarny, oraz kolejności kolorów – biały z Cyan-em. Daje to możliwość druku 
w 3 konfiguracjach – CMYW, WMYC oraz CMYK. Dzięki temu możemy uzyskać biały poddruk 
lub prawdziwą czerń.

Pozwala tworzyć tętniące życiem nadruki na ciemnym tle. Dzięki usunięciu wszystkich ograniczeń ́
tradycyjnego druku CMYK drukarka OKI pozwala na wykonanie pełnokolorowych nadruków 
na różnorodne podłoża. Kolor podłoża nie ma już znaczenia - drukuj nawet na czarnych nośnikach.

Pro8432WT doskonale nadaje się także do 
niskonakładowego druku koncepcyjnego opakowań 
i modeli. 

W wyniku połączenia tych funkcji z najwyższą 
jakością grafiki, osiąganą dzięki pionierskiej 
technologii cyfrowej LED firmy OKI, stworzono 
rewolucyjne rozwiązanie dla branży graficznej, 
projektowej i reklamowej. 

2

Oprogrmowanie RIP

Oprogramowanie dedykowane jest dla użytkowników 
drukarek OKI w branży zdobienia i personalizacji, którzy 
chcą uprościć i usprawnić proces projektowania 
i  produkcj i .  Obsługuje praktycznie wszystkie 
powszechnie używane drukarki OKI dostępne na rynku: 
o d  d r u k a r e k  p o d s t a w o w y c h  d o  d r u k a r e k 
profesjonalnych Pro-Series. Oprogramowanie RIP 
Digital Factory v10 OKI Edi�on zapewnia niedoścignioną 
funkcję przygotowania produkcji i przepływu pracy wraz 
z wiodącymi w branży, kompletnymi narzędziami 
do zarządzania kolorami, automatyczną obsługą białego 
tonera czy efektami dostępnymi tylko w drogich 
programach graficznych.



DRUKUJ PRAWDZIWĄ CZERŃ I BIAŁY PODDRUK 

Cyfrowa drukarka termotransferowa Pro8432WT z najlepszym w branży białym tonerem daje teraz 
również możliwość drukowania prawdziwej czerni. Wystarczy przełączyć zestaw białego koloru na czarny 
(toner i bęben światłoczuły), aby mieć możliwość drukowania prawdziwej czerni (CMY+K) i uzyskać 
wysoką jakość druku termotransferowego na ubraniach lub tkaninach w jasnych kolorach. Różnica 
wynikająca z drukowania prawdziwej czerni jest widoczna natychmiast. Nadruk jest wyraźny 
i intensywny, a grafiki pełne koloru i ostre. 
Pewne aplikacje wymagają białego poddruku - przy pomocy oprogramowania RIP Digital Factory OKI 
Edi�on - zamień miejscami tonery white i cyan. Drukuj białym kolorem jako pierwszym zawsze kiedy tego 
potrzebujesz. 

OSIĄGAJ WIĘKSZE ZYSKI Z TECHNOLOGIĄ LED

Firma OKI wprowadziła na rynek pierwszą generację drukarek cyfrowych opartych na diodach LED już 
w 1989. Od tego czasu stale udoskonala tę technologię, co czyni z niej pioniera w jej rozwoju. 

Technologia LED zwiększyła wydajność urządzeń ́drukujących i dzięki temu pozwala osiągać większe 
zyski i szybszy zwrot z inwestycji w porównaniu z technologią druku laserowego.

Potrzeba ta szczególnie wyraźnie widoczna jest u małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy 
chcieliby konkurować z większymi podmiotami dysponującymi znacznymi budżetami. 

SZYBKOŚĆ  |  JAKOŚĆ DRUKU  |  NIEWIELKIE ROZMIARY
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ATUTY DRUKARKI: 



W drukarkach laserowych źródło światła przesyłanego do bębna obrazowego stanowi pojedyncza 
wiązka lasera podzielona przez zwierciadła, co sprawia, że wewnętrzna struktura i budowa drukarki 
jest skomplikowana, a urządzenie jest dużych rozmiarów.

W porównaniu z urządzeniami laserowymi drukarki LED wysyłają światło bezpośrednio do bębna 
obrazowego i dlatego nie wymagają zwierciadeł. W rezultacie dystans pomiędzy źródłem światła 
a bębnem został skrócony a to umożliwiło zaprojektowanie urządzenia o znacznie mniejszych 
rozmiarach.

JEDNO URZĄDZENIE – WIELE MOŻLIWOŚCI! 

Drukarka OKI Pro8432WT dzięki drukowi białym tonerem daje niespotykane możliwości przy 
niskonakładowym zdobieniu odzieży.

Drukowanie na papierach włoskiej firmy SHOCKLINE to łatwy i ekonomiczny sposób na wykonywanie 
nadruków na tekstyliach i gadżetach.

Nie trzeba kupować drogich i wielkogabarytowych urządzeń takich, jak drukarki UV i ekosolwentowe, 
aby w sposób ekonomiczny wykonywać znakowanie odzieży. Drukarka świetnie się sprawdzi 
w niewielkiej firmie.
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Pro8432WT

Specyfikacja  techniczna

Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED

Rozdzielczość druku

600 × 600 dpi (4 poziomy)
600 × 600 dpi
600 × 1200 dpi
Rzeczywista rozdzielczość (optyczna): 600 dpi

Czas nagrzewania Około 25 s od momentu włączenia
Około 20 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

Interfejs 10/100/1000 Base Ethernet, (opcjonalnie) bezprzewodowa sieć LAN 
(IEEE802.11a/b/g/n)

Protokół TCP/IP

Język drukarki Emulacja języka PostScript 3

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 10 x 64, Windows 8.1, Windows 8.1 x 64, 
Windows 8, Windows 8 x 64, Windows 7, Windows 7 x 64, Windows 
Vista, Windows Vista x 64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 
R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, 
OS X 10.9, OS X 10.8

Pamięć (stand./maks.) 256 MB / 768 MB

Format papieru

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Tabloid (11" × 17"), Le�er, Legal 13, 
Legal 13,5, Legal 14, Execu�ve, Statement, 8,5" SQ, Folio, 8K, 16K, format 
fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), karta 
indeksu (3" × 5") (75 × 125 mm), niestandardowy rozmiar: szerokość 
64–297 mm × długość 90–431 mm

Gramatura papieru Podajnik 1: 64–220 g/m²
Podajnik uniwersalny: 64–256 g/m²

Pojemność wejściowa Podajnik 1: 300 arkuszy
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy

Waga (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) Około 37 kg

Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 449 × 552 × 360 mm

Środowisko pracy
Podczas pracy: 10–32 °C, 20–80 % wilgotności względnej
Przechowywanie: 0–43 °C, 10–90 % wilgotności względnej
Bez kondensacji

Zasilanie Jednofazowe 220–240 V AC ± 10 % przy 50/60 Hz ±2 %

Pobór mocy

Podczas pracy: maks. 1400 W / śr. 700 W
Tryb gotowości: 100 W
Tryb oszczędzania energii: 12,0 W
Tryb głębokiego uśpienia: 1,0 W
Automatyczne wyłączanie: 0,15 W
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Firma API.PL oferuje następujące papiery:

FC TOPDARNKNEW
Papier transferowy typu no cut do ciemnych tkanin. Dwuetapowe transferowanie pozwala uzyskać trwałe 
i wysycone kolory nawet na czarnych materiałach, bez konieczności wycinania i obierania nieużytków. 
Tylko do drukarek OKI z białym tonerem.

FC BLANC
Papier transferowy przeznaczony do ciemnych tkanin, przeznaczony do wycinania ploterem tnącym. 
W zastosowaniu przypomina folię flex do druku, jednak nie potrzebujemy do tego drogiej drukarki 
wielkoformatowej a wystarczy do tego drukarka tonerowa.

FC TOPCUT3V
Papier transferowy typu no cut do jasnych i elastycznych tkanin - przenosi tylko toner.

FC SUPER2003+
Delikatny papier  do łatwego i szybkiego transferu na jasne i elastyczne tkaniny. 

FC POLARTNEW
Papier transferowy przeznaczony do znakowania twardych powierzchni jak ceramika, metal, szkło itp.

Drukowanie na papierach włoskiej firmy SHOCKLINE to łatwy i ekonomiczny sposób na wykonywanie 
nadruków na tekstyliach i gadżetach, bez inwestycji w drogie drukarki wielkoformatowe.

Papiery transferowe dla drukarki OKI Pro7411WT 
- pełnokolorowe nadruki na:
Koszulki (białe, kolorowe i czarne),  kubki,  podstawki,  płytki ceramiczne,  
czapki,  bidony,   naczynia promocyjne,  artykuły drewniane,  szkło,  
aluminium,  podkładki pod mysz,  niestandardowe opakowania,  osłonki 
na puszki,  a także twarde powierzchnie i specjalne podłoża praktycznie 
każdego rodzaju




